
 Nästa möte:  Onsdag 21 mars 2018 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö Centrum  
 Program:  Jenny Thörnberg och månadstävling
 Tävlingstema: Yrke (i svart/vitt)
 Hemsida:  www.lidingofotoklubb.se

Lidingö Fotoklubb, c/o Bauer, Odlingsvägen 21, 186 42 Vallentuna
Ordförande: Anders Bauer, tel. 070-327 70 25, Ekonomiansvarig och månadsbrevsansvarig: Hans Ölander 

Övriga styrelseledamöter: Carina Bengtsson, Sonja Tydén, Atze Dijkstra, Elisabet Lingö, 
Roger Moe, Jani Westman, Stefan Zander, Christer Prinzell och Marie Junde
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  Lidingö Fotoklubb

       Tävlingsteman 2018
Mars  Yrke (svart/vitt)
April  Inramat
Maj  Människans bästa vän
Augusti  Reflexer 
September Kollektion
Oktober  Ingen tävling 
November Tre
December Kors och tvärs

Du har väl inte glömt att betala in medlemsavgiften? Betala in på pg 372724-5. Har du inte fått utskicket 
med medlemskort och inbetalningskort, kontaktar du Hans Ölander på mötet eller via mail.

  Observera att de ska vara en ny storlek på in-
skickade digitala bilder då vi har ny projektor.
  Bilden får vara max 2160 pixlar hög och/eller 
3840 pixlar bred. Inget av dessa mått får alltså 
överskridas. Bilderna skickas till:
manadsbilder@lidingofotoklubb.se senast kl 
18.00 dag före månadsmöte/tävlingsdag.
Läs mer om detta på hemsidan.

Vi hälsar Jenny Thörnberg välkommen 
  Jenny Thörnberg är en professionell porträtt-
fotograf i Åkersberga. Jenny har jobbat 8 år som 
porträttfotograf, främst i studio. Först arbetade 
hon inne på Ateljen vid Odenplan i 4 år med Åsa 
Delelau Wilund och de senaste åren med egen 
studio i Åkersberga.
  Jenny fotar främst familjer och företag och då 
mest porträtt, men även en hel del bröllop och 
produktfoto har det blivit.

Du berörs inte av GDPR
  Det nya EU-direktivet för datalagring av per-
sonuppgifter berör inte dig som amatörfotograf. 
GDPR (General Data Protection Regulation) 
gäller nämligen inte för privatpersoner under 
förutsättning att du fotograferar och behandlar 
bilderna i ett konstnärligt eller journalistiskt syfte. 
För det gör du väl?!
/C-H Segerfeldt

Ny storlek på tävlingsbilder 

Gatufotokurs för alla 21/4
  Vi har lyckats engagera en av Stockholms skickli-
gaste och mest mångsidiga gatufotografer, Marcus 
Johansson. Vill du lära dig nya vinklingar på ditt 
gatufoto, hitta dina styrkor och svagheter, inspire-
ras ska du absolut gå på kurs den 21 april.
  Marcus kommer att arbeta individuellt och prak-
tiskt med gemensam start och avslut för utvärde-
ring och bedömning.
  Av pedagogiska och praktiska skäl är deltagaran-
talet begränsat till tio. 
  Nu blev det på det viset att kursen ovan blev 
fulltecknad innan inbjudan gick ut. 
  Eftersom intresset blev så stort planerar vi att ge-
nomföra en ny kurs i höst så ställ dig i kö genom 
att mejla till C-H (ch.segerfeldt@gmail.com).

Foto: Anneli Hillbert

Vem blir Årets gatufotograf?
  ”Tillsammans”. Det blir temat för årets gatufo-
tograf 2018. Vill man bli bäst i klubben på gatu-
foto så ska man lämna in två projektionsbilder på 
detta tema till den stor tävlingsdagen i december. 
Vi återkommer om detaljer när det är så dags.
  Enväldig domare är som vanligt C-H Segerfeldt 
och priset blir det samma som i fjol, nämligen 
C-Hs bok ”Mitt liv på gatan”. Tävlingen är öppen 
för alla medlemmar.

Månadens tävlingstema
  Tänk på att temat är yrke och i svart/vitt. Det 
betyder att bilden inte får vara tonad i t.ex. sepia 
utan rent svart, vitt och gråtonerna däremellan är 
det som gäller.



Entréavgifter
Vuxen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
Under 20 år: gratis
Årskort: 250 kr

Aktuell utställning fr.o.m. 27 januari -24 mars

ANNELIE UTTER/N 
Kom närmare

Annelie är pionjär inom ekoturism och började 
redan i mitten av 90-talet att anordna späckhug-
garsafarin på Lofoten. Idag är hon större delen 
av året på resande fot som uppskattad reseledare 
av naturfotoresor till vilda platser runt om vår 
jord. Resorna arrangeras alltid med utgångs-
punkt i en hållbar utveckling.

Närmast kommande utställningar 2018
Ryska Naturfotograferna ”Naturens skönhet”  
14 april - 12 maj
Thomas Jågas ”Fjällnära ljus”
19 maj - 25 augusti

Hemsida: www.hallstahammar.se/Kultur-fritid/
Kultur/naturfotografiska/

Adress: Parkgatan 7, Hallstahammar

Naturfotografiska i Hallstahammar Fotografiska
Entréavgifter
Vuxen: 130 kr
Pensionär och studerande: 100 kr
Barn under 12 år kommer in gratis

Aktuella utställningar

ZANELE MUHOLI - SOMNYAMA NGONYAM
9 februari — 1 april 

CHRISTIAN TAGLIAVINI - THE EXTRAORDINA-
RY WORLD OF CHRISTIAN TAGLIAVINI
9 mars — 10 juni

ELLEN VON UNWERTH - DEVOTION! 30 YEARS 
OF PHOTOGRAPHING WOMEN
23 februari — 20 maj, 2018

Kommande utställningar
HANS STRAND - MANMADE LAND
6 april — 27 maj

Hemsida: www.fotografiska.eu/
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Galleri Axel
Södermannagatan 16
Öppet tors-fre kl 13-18, lör kl 11-17

Aktuell utställning
EN ATLETKVINNAS DOTTER - 
MAJA Kristin Nylander
9 februari - 17 mars 

Inget nytt aviserat till detta utskicks deadli-
ne. Se själv på hemsidan nedan.

www.galleriaxel.se/?Utstallningar

Galleri Kontrast
Hornsgatan 8
Öppet
tisdag – torsdag: 12.00 – 18.00
fredag: 12.00 – 17.00
lördag – söndag: 12.00 – 16.00
Aktuell utställning

NORA LOREK - ”EUROPEAN JUNGLE och 
MILAYA - PATTERNS OF HOME”

Bilder från flyktinglägren i Calais, Frankrike 
och Bidibidi, Uganda 
10 mars - 1 april

Kommande utställning
ÅRETS BILD 2018
7-29 april

Hemsida: www.gallerikontrast.se


